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हेलन केलरची घननष्ट सखी होती बेले, 
एक कुत्री!  

हेलन केलरचा जन्र्म झाला तेव्हा ती 
एक सुदृढ बाललका होती. परंतु एका गंभीर 
आजाराने नतला आंधळी आणि बहहरी 
केले. लशक्षिका अॅन सललव्हानच्या र्मदतीने 
हेलन संवाद साध ूलागली. सवाांना हे कार्म 
अशक्यप्राय वाटत होते. जेव्हा हेलन ब्रेल 
वाचायला, सांकेनतक भाषा वापरायला 
आणि बोलायलाही लशकली तेव्हा ती 
संपूिण देशासाठी एक स्फूतीदायक उदाहरि 
ठरली. नतची सवाणत चांगली सखी एक 
कुत्री होती. नतच ेनाव होते बेले!    

या उल्लेखनीय पुस्तकातून आपि 
हेलनच्या ववस्र्मयकारक आणि प्रेरिादायी 
प्रवासाची तसेच नतच्या वप्रय सखीची 
ओळख करून घेिार आहोत.   



हेलन केलरचा जन्र्म 27 जून 1880 रोजी अर्मेररकेच्या  
टस्कम्बबया शहरातील आयवी ग्रीन नावाच्या शतेावर झाला. ती 
खपू हुशार आणि गोंडस र्मुलगी होती. सहा र्महहन्यांची 
असतानाच ती बोलू लागली. आपल्या पहहल्या वाढहदवसाच्या 
आधीच ती चालू लागली.   



पि सहा र्महहन्यांनंतर एकदा 
हेलनला खपू ताप आला आणि ती खपू 
आजारी पडली. नतने आपली दृष्टी आणि 
ऐकण्याची िर्मता गर्मावली. र्मग 
हेलनच ेजग अगदी सुनेसुने आणि 
अधं:कारर्मय झाले.  

आता ती आपल्या आईवडडलांशीही बोलू शकत 
नव्हती. नतने सुरुवातीला लशकलेले शब्द देखील ती 
ववसरली. आपि काय ववचार करत आहोत, आपल्याला 
काय वाटत आहे हे ती स्पष्ट करून सांगू शकत नव्हती. 
नतला एकाकी वाटू लागल्यार्मुळे ती घाबरून राहू लागली.    



नतला हदलासा देऊ शकेल अशी एकच गोष्ट होती, 
नतच ेकुत्र.े ते खूप प्रेर्मळ आणि र्मैत्रीपूिण होते.  

ती तयांना बघ-ूऐकू शकत नव्हती, तयांच्याशी बोलू 
शकत नव्हती. पि नतला याने काही फरक पडला 
नाही. जेव्हा जेव्हा नतला तयांना स्पशण करावासा वाटे, 
तेव्हा तेव्हा ते नतच्या जवळपास घुटर्मळत असत. 
हेलनच ेकुत्र ेनतच ेएकननष्ठ सोबती बनले होते.  



हेलन सहा वषाांची होती तेव्हा 
नतच्याकड ेबेले नावाची एक लशकारी कुत्री 
होती. हेलन सगळीकड ेनतच्या र्मागोर्माग 
फफरत अस.े    

हेलनच्या आयुष्यातील सवाणत 
र्महत्त्वाच्या हदवशीही बेले नतच्या जवळ 
अस.े  

3 र्माचण 1887 रोजी, अॅन सललव्हान, अलाबार्मात हेलन 
आणि नतच्या कुटंुबासोबत राहायला आली. अॅन अधं 
लोकांच्या शाळेत एक लशक्षिका होती. ती हेलनला र्मदत 
करण्यासाठी आली होती. नतने हेलनला एका संपूिणपिे नव्या 
जगाची कवाड ेखलुी करून हदली.   



अॅनने हेलनच्या पंजाला आपल्या बोटांनी स्पशण करून अिरखिुांचा 
संवाद कसा करायचा ते लशकवले. सुरुवातीला, हेलनला तया शब्दांचा अथण 
सर्मजायचा नाही.  

अॅनने हेलनला एक बाहुली हदली 
आणि नतच्या पंजाला स्पशण करून 
अिरखिुा केल्या d-o-l-l.  

र्मग नतने हेलनला एक हॅट हदली  

आणि अिरखिुा केल्या h-a-t. 

हेलनला हे सगळे खेळासारखे वाटले.  



एके हदवशी, अॅनने हेलनचा हात वाहातया पाण्याखाली धरला. र्मग नतने 
आपल्या बोटांनी नतच्या पंजाला स्पशण करून अिरखिुा केल्या w-a-t-e-r.  

अखेरीस, हेलनला उर्मगले की पािी हा असा काहीतरी 
थडं पदाथण आहे, जो आपल्या हातावरून वाहात असल्याच े
आपल्याला जािवू शकते. पहहल्यांदाच हेलन एखादी वस्तू 
आणि ती दशणविारी अिरे हा संबंध जोडू शकली.  



 ज्या ििी हेलनने पहहला शब्द लशकला, तया 
ििापासून नतच ेअंध:कारर्मय जग प्रकाशाने भरून गेले. 
ती एकाच हदवसात तब्बल तीस शब्द लशकली.   

हेलनने बेलेच्या छोट्याशा पंजाला आपल्या बोटांनी 
स्पशण करून नतला अिरखिुा लशकवायचा प्रयत्न केला. 
हेलन काय करत होती, हे बेलेला कळले नाही. पि हेलन 
आपल्याकड ेलि देत आहे, बहिून नतला बरे वाटले. ती 
शांत बसून आपली शपेटी हलवत राहहली आणि हेलन 
आपल्या नवीन शब्दांचा सराव करत राहहली.. 



हेलनच ेबरेचसे लशिि घराच्या बाहेर 
होत अस.े ती आणि अॅन बेलेसोबत जंगलात 
दरूवर फफरायला जात. अॅन हेलनला नव्या 
गोष्टी सर्मजून घ्यायला आणि शोधायला 
प्रोतसाहन देत असे.     



एके हदवशी सकाळी हेलन अॅनला शोधत धावत धावत म्जन्यावरून वर 
आली. ती खपू उते्तम्जत हदसत होती. हेलनने dog baby (कुत्र्याच ेवपल्ल)ू 
अशा अिरखिुा केल्या आणि आपली पाच बोटे उंचावून दाखवली. ती काय 
सांगायचा प्रयत्न करत होती, हे अॅनला कळले नाही.  

र्मग हेलनने अॅनचा हात धरून नतला बाहेर आिले. घराच्या 
र्मागे बेले आणि नतची पाच गोंडस तान्ही वपल्ले होती.  



हेलन वपल्लांच्या र्मुलायर्म तवचवेरून र्मायेने हात 
फफरवत असताना अॅनने नतला puppy (कुत्र्याच ेवपल्लू) हा 
शब्द लशकवला. हेलनने प्रतयेक वपल्लाला स्पशण केला आणि 
अॅनने अिरखिुा केल्या, five puppies (पाच वपल्ले).  

एक वपल्लू इतरांपेिा लहान होते. हेलनने तयाला धरले 
आणि अिरखिुा केल्या small (लहान). र्मग अॅनने 
अिरखिुा केल्या very small (खपू लहान). वपल्ले चळुबूळ 
करू लागली तेव्हा हेलनला हसू आले. ती दपुारभर 
तयांच्याशी खेळत राहहली.   



जेव्हा हेलन हजारो शब्द लशकली तेव्हा अॅनने नतला ब्रेल ललपी लशकवली. 
ही ललपी अंध व्यडतंना ललखािासाठी उपयोगी पडते. या ललपीत उठाव असलेली 
हटबंे असतात. ही हटबंे संख्या आणि विाणिरे दशणवतात.  

बोटांनी स्पशण करून हेलन ही हटबंे आणि तयाद्वारे शब्द वाचायला लशकली.  



हेलन दहा वषाांची होती तेव्हा नतला  
आपल्या आवाजात कसे बोलायच,े हे 
लशकण्याची इच्छा झाली, ज्यार्मुळे सगळे 
नतला सर्मजून घेऊ शकले असत.े  

1890 च्या वसंत ऋतूत अॅन हेलनला घेऊन सारा 
फुल्लरला भेटायला बोस्टनला गेली. सारा फुल्लर बहहऱ्या 
र्मुलांच्या होरेस र्मान शाळेची वप्रम्न्सपल होती.   



सारा हेलनला स्वत:च्या आवाजात बोलायला लशकवण्याचा प्रयत्न करू लागली. हेलन साराच्या 
ओठांना स्पशण करून तयांची हालचाल सर्मजून घेऊ लागली. र्मग हेलन ते शब्द बोलायचा प्रयत्न करू 
लागली. शब्द ऐकू येत नसल्याने आणि सारा हदसत नसल्याने नतला हे खपू कठीि गेले.  

फकतयेक तासांच्या 
सरावानंतर, हेलनने नतच ेपहहले 
वाक्य बहटले:  

“हे उबदार आहे.” 



अॅन आणि हेलन घरी परतले तेव्हा नतच्या 
आईवडडलांनी आणि लहान बहीि लर्मल्रडेने तयांचे 
स्वागत केले.  

हेलनने आपल्या लाडक्या कुत्रीला हाक 
र्मारली, “बेले, ये!” 

बेले धावतच हेलनजवळ आली आणि 
नतच ेहात चाटू लागली. तया ििी हेलनला 
आनंदाच ेभरते आले. आता बेलेसुद्धा नतचा 
आवाज सर्मजू शकत होती!   



हेलनला आयुष्यभर कुत्र्यांववषयी र्मर्मतव वाट राहहले. ती लहान 
असताना नतच्या कुटंुबात त्रत्रश नावाचा कुत्रा होता. हेलनची आवडती 
बेले ही एक आयरीश कुत्री होती.   

“द स्टोरी ऑफ र्माय लाईफ” या आतर्मचररत्रात हेलनने ललहहले 
आहे की बेले नतची घननष्ठ र्मैत्रीि होती.  नतने बेलेला शब्दखिुा 
लशकवायचा खपू प्रयत्न केला. अॅन सललव्हानला हेलनची कुत्र्यांप्रती 
असलेल्या प्रेर्माची जािीव झाली. अलाबार्माला आल्यावर दोन 
र्महहन्यांनी, अॅनने आपल्या एका लर्मत्राला पत्र ललहहले. तयात नतने 
हेलनला वपल्ल्यांचा शोध लागल्यावर झालेल्या आनंदाच ेविणन केले.  

फकतयेक वषाांनी, रेडम्क्लफ कॉलेजात हेलनने यशस्वीपिे परीिा 
हदली, बहिून नतच्या वगणबांधवांनी नतला एक बोस्टन टेररयर कुत्रा 
बिीस हदला. हेलनला तो खपू आवडला. नतने तयाच ेनाव फफज ठेवले.  

1937 साली, हेलन व्याख्यान देण्यासाठी जपानला गेली. नतथे 
नतला अफकता प्रजातीचा जपानी कुत्रा आवडला. कुत्र्याच्या र्मालकाने 
एक कुत्रा भेट बहिून हदला. हेलनने तयाच ेकालर्मकेझ गो असे 
नार्मकरि केले. अफकता प्रजातीचा कुत्रा अर्मेररकेत आििारी हेलन ही 
पहहलीच व्यती होती.  



कालर्मकेझ गो याची थोड्याच काळात आपला भाऊ केनझान गो याच्याशी भेट 
झाली. दोन्ही कुत्र्यांनी हेलनच्या र्मनात ववशषे जागा पटकावली.   

आपल्या संपूिण आयुष्यात हेलनने गे्रट डने्स, र्मास्टीफ, जर्मणन शफेडण, शटेलँड 
केलीस, आयरीश व इंम्ललश सेटसण, म्स्प्रंगर स्पॅननअल्स, बोस्टन टेररयर, बुल 
टेररयर, अफकतास, स्कॉटीश टेररयर, डॅकशंड्स आणि लर्मश्र प्रजातीच ेअनेक कुत्र े
पाळले. या कुत्र्यांसोबत काढलेले हेलनच ेअनेक फोटो पाहायला लर्मळतात.  

हेलनला कुत्र्यांच ेववनाअट प्रेर्म, ननष्ठा 
आणि रै्मत्री हे गुि फारच भावले. तयांनी 
नतला आयुष्यभर आनंदच हदला. 
आपल्या आतर्मचररत्रात ती बहिते, 
“र्माझ ेहे लर्मत्र र्माझ्या र्मयाणदा जाितात. 
र्मी एकटी असताना ते नेहर्मी 
र्माझ्याजवळ राहातात. तयांची र्माया 
करण्याची पद्धत आणि शेपटीची हालचाल 
र्मला खपू आवडते. तयांची खेळकर र्मैत्री 
र्मला खपू सुख देते.   

1900 साली, हेलनने रॅ्मसचे्युसेट्स राज्यातील कें त्रब्रजच्या रेडम्क्लफ कॉलेजात लशिि घेतले. वगाणत 
प्राध्यापक जे लशकवत ते अॅन नतच्या पंजावर अिरखिुा करून सर्मजावत असे. कॉलेजात असतानाच, हेलनने 
आपले आतर्मचररत्र द स्टोरी ऑफ र्माय लाईफ ललहहले. हे पुस्तक 1930 साली प्रकालशत झाले आणि 
जगभरात बेस्ट सेलर ठरले. तयाची अफाट ववक्री झाली. एका वषाणनंतर, हेलनने सन्र्मानपूवणक पदवी प्राप्त 
केली. पुस्तक ललहहिारी आणि पदवी लर्मळविारी ती पहहलीच बहहरी आणि अधं व्यती होती.   

र्मग हेलन आपल्या आयुष्याववषयी ललहू लागली, व्याख्याने देऊ लागली. अॅनसोबत नतने देशभर प्रवास 
केला आणि बहहऱ्या, अंध र्मुलांना लशक्षित करण्याववषयी व्याख्याने हदली. हेलनने अधं र्मुलांसाठी चांगल्या 
शाळा आणि ग्रंथालये उभारण्याची लशफारस केली.   

1936 साली, अॅनच्या र्मतृयूनंतर, हेलन दसुऱ्या एका सहकाऱ्यासोबत प्रवास करत राहहली. नतने अपंग 
लोकांववषयी लोकांना जागतृ करण्यासाठी आणि ननधी जर्मवण्यासाठी 39 देशांच ेदौरे केले. नतने अपंगांना 
हक्क – चांगले लशिि, चांगल्या संधी आणि रोजगार – लर्मळावे बहिून अववरत कार्म केले. हेलनने अधं 
लोकांसाठी अर्मेररकी फाउंडशेनसोबत 40 वषे कार्म केले. नतच्या या सेवेसाठी नतला अनेक पुरस्कार लर्मळाले.  
1964 साली, अध्यि ललडंन जॉन्सन यांनी नतला प्रेलसडमे्न्शयल र्मेडल ऑफ फ्रीडर्म या अर्मेररकेच्या सवोच्च 
नागरी पुरस्कार परस्काराने सन्र्माननत केले.  

हेलन वयाच्या 81 वषाांपयांत कार्म करत राहहली. सहा वषाांनी, जून 1968 र्मध्ये झोपेत असतानाच नतचा 
र्मतृयू झाला. हेलन एक उल्लेखनीय स्त्री होती. नतने गरजू लोकांना र्मदत करण्यासाठी आपले आयुष्य सर्मवपणत 
केले. ती आजही लोकांना सदोदीत स्फूती देते.   


